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Op de omslag 'De geboorte van Johannes de Doper', 

de meester van het Johannes-altaar 1510-1520, 
collectie museum Boymans van Beuningen 

 
 
 

Schikking voor de 4e zondag van Advent 
 

Maria is zwanger van Jezus . Haar tante Elisabeth noemde haar de 
meeste gezegende onder de vrouwen. Zij prees Maria dat ze de 
woorden van de Heer heeft geloofd. Dit jonge meisje die door haar 
ontvankelijkheid hielp de geschiedenis te veranderen, al had ze geen 
vermoeden hoe. En nog altijd is zij voor talloze mensen wereldwijd 
een bron van inspiratie! Een voorbeeld hoe je je leven in dienst kunt 
stellen voor het werk van de Heer.  
De zonnestralen worden langer en talrijker.  Voor het toenemende 
‘zonlicht’ staan 2 amaryllisbollen met een knop. Ook al is het nog zo 
klein eens komt alles tot volle bloei. 
 

‘Met hart en ziel maak ik Hem groot 
En vrolijk zing ik om God, 
mijn bevrijder’. 
 

Uit lied 157c (refrein) 
 
 
 

Medewerking: 
 

Voorganger: ds. Barbara de Groot 
Ouderling: Sabina Pierik 
Diaken: Chris Aalbersberg 
Voorlezer: Sabina Pierik 
Muziek: Peter van Dongen & Fetsje Bijma  
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VOORBEREIDING 

 
Welkom 
 

Stilte 
(gemeente gaat staan) 

 

Antifoon Dauwt, hemelen, van boven en laten de wolken gerechtigheid 

doen toestromen: de aarde opene zich opdat het heil ontluike. 
 

We zingen: “De hemel roemt de Heer” 
(Psalm 19: vers 1 en 2) 

 

Antifoon Dauwt, hemelen, van boven en laten de wolken gerechtigheid 

doen toestromen: de aarde opene zich opdat het heil ontluike. 
 

Onze hulp  
(gemeente gaat zitten) 

 

Aansteken 4e Adventskaars 
 

Met de kinderen 
 

Kinderlied: “Wij bidden om verhalen” (Op de wijs van lied 444) 
 

1. Wij bidden om verhalen 2. Een boek met mooie woorden 
vol hoop en goede moed. met plaatjes en een lied: 
God laat zijn licht hier stralen, Zo laat God van zich horen, 
Hij komt ons tegemoet. want Hij vergeet ons niet. 

 

Kyrie 
 

De zanggroep zingt: “Een engel spreekt een priester aan” 
(Lied 464: vers 1, 2, 7 & 8) 
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DIENST VAN HET WOORD 

 
Schriftlezing: Maleachi 3:1-5 
 

Let op, Ik zal mijn bode zenden, die voor Mij de weg zal effenen. Opeens 
zal Hij naar zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de engel 
van het verbond naar wie jullie verlangen. Komen zal Hij – zegt de HEER 
van de hemelse machten. Wie zal die dag kunnen doorstaan? Wie zal 
overeind blijven wanneer Hij verschijnt? Hij is als het vuur van een edel-
smid, als het loog van een wolwasser. Hij zal zitting houden als iemand 
die zilver smelt en het zuivert; de zonen van Levi zal Hij zuiveren en zeven 
als goud en zilver, en dan zullen ze op de juiste wijze offergaven brengen 
aan de HEER. De offers van Juda en Jeruzalem zullen de HEER met 
vreugde vervullen, zoals in vroeger jaren, zoals in de dagen van weleer. 
Ik zal naar jullie toe komen om recht te spreken, en Ik zal niet aarzelen 
te getuigen tegen tovenaars en echtbrekers, tegen mensen die meineed 
plegen en mensen die hun dagloners uitbuiten, en tegen allen die we-
duwen en wezen onderdrukken en vreemdelingen geen plaats gunnen, 
want geen van allen hebben zij ontzag voor Mij – zegt de HEER van de 
hemelse machten. 

 

Muziek 
 

Schriftlezing: Lucas 1:57-80 
 

Toen de dag van haar bevalling was aangebroken, bracht Elisabet een 
zoon ter wereld. Haar buren en verwanten hoorden hoe barmhartig de 
Heer voor haar was geweest, en ze verheugden zich samen met haar. 
Op de achtste dag kwamen ze het kind besnijden, en ze wilden het Za-
charias noemen, naar zijn vader. Maar zijn moeder zei: ‘Nee, Johannes 
zal hij heten!’ Ze zeiden tegen haar: ‘Er is niemand in je familie die zo 
heet.’ Ze beduidden zijn vader te laten weten hoe hij het kind wilde noe-
men. Hij vroeg om een schrijftablet en schreef erop: ‘Johannes is zijn 
naam.’ Iedereen was verbaasd. En meteen werd zijn tong losgemaakt 
en zijn mond geopend, en hij begon te spreken en God te loven. Alle 
omwonenden waren diep onder de indruk, en in heel het bergland van 
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Judea werden deze gebeurtenissen besproken. Ieder die het hoorde 
bleef erover nadenken en vroeg zich af: Hoe zal het verdergaan met dit 
kind? Want de hand van de Heer steunde hem. Zijn vader Zacharias 
werd vervuld van de heilige Geest en sprak deze profetie: ‘Geprezen zij 
de Heer, de God van Israël, Hij heeft zich over zijn volk ontfermd en het 
verlost. Een reddende kracht heeft Hij voor ons opgewekt uit het huis 
van David, zijn dienaar, zoals Hij van oudsher heeft beloofd bij monde 
van zijn heilige profeten: bevrijding uit de hand van onze vijanden, uit 
de greep van allen die ons haten. Zo toont Hij zich barmhartig jegens 
onze voorouders en herinnert Hij zich zijn heilig verbond: de eed die Hij 
gezworen had aan Abraham, onze vader, dat wij, bevrijd van onze vij-
anden en vrij van angst, Hem dienen zouden, oprecht en toegewijd, ons 
leven lang. En jij, mijn kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Al-
lerhoogste, want voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor Hem ge-
reed te maken, en om zijn volk bekend te maken met hun redding door 
de vergeving van hun zonden. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van 
onze God zal het stralende licht uit de hemel zich over ons ontfermen en 
schijnen over allen die in duisternis verkeren, in de schaduw van de 
dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.’ Het 
kind groeide op en werd gesterkt door de Geest. Johannes leefde in de 
woestijn tot de dag aanbrak waarop hij zich kenbaar maakte aan het 
volk van Israël. 

 

De zanggroep zingt: “Een schoot van ontferming is onze God” 
(Lied 158b: vers 1) 

 

Overweging 
 

Muziek 
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GEBEDEN 

 
Gebeden met door de zanggroep gezongen responsie: 
“Hoor ons bidden, God, en luister” (Lied 367k), stil gebed en 
Onze Vader 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt.  
Uw naam worde geheiligd.  
Uw koninkrijk kome.  
Uw wil geschiede,  
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.  
Geef ons heden ons dagelijks brood.  
En vergeef ons onze schulden,  
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.  
En leid ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van de boze.  
Want van U is het koninkrijk  
en de kracht  
en de heerlijkheid,  
tot in eeuwigheid.  
Amen. 

 

Aandachtspunten 
 

Inzameling van de gaven 
 

We zingen (staand): “O wijsheid, daal als vruchtbare taal” 
(Slotlied 466: allen: 1, 3, 5 & 7; zanggroep: 2, 4 & 6) 
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Zegen gevolgd door gezongen “Amen” 

Leo Kramer 



  

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 19 december 2021 
  

 
 

 
 

Predikanten: 
ds. Werner Pieterse, email: dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl ,  
tel. 06 41508135 
ds. Barbara de Groot, email: dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl , 
tel. 020-2390293 
 
Bel of mail gerust als u met één van ons contact wilt. 

 

Kinderkerstfeest 24 december, 16.30 uur 
Kijk en luister je mee naar het kerstverhaal  
met veel bekende kerstliedjes 
 
Genoeg plaats voor jou! 
Een boer met een hele mooie droom, 
Jozef en Maria, 
heel veel herders 
en engelen, 
een boerderij met allerlei dieren. 
 
We hebben dit jaar een speciale online viering vanuit boerderij  
De Meent in Amstelveen. Je bekijkt hem op www.kerkdienstgemist.nl 
Ga naar Paaskerk of Kruiskerk Amstelveen, 
kinderkerstfeest 24 december 16.30 uur. 
De viering is de hele kerstperiode te bekijken. 
 
 
 

mailto:dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl
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Geen doorgang kerstdiner op 2e kerstdag 
Ook dit jaar hebben we het moeilijke besluit moeten nemen om het 
kerstdiner op 2e kerstdag af te blazen. Vanwege de geldende co-
ronamaatregelen en de onzekerheid over de verdere ontwikkeling 
van de pandemie is het niet mogelijk om dit diner op een verant-
woorde manier te organiseren. 
 
De organisatoren 
 

Het kerkelijk bureau  
Het kerkelijk bureau is gesloten van woensdag 22 december tot en 
met 31 december 2021. 
 De collectebonnen besteld voor 21 december worden 22 december 
verstuurd. 
 
  

Aktie Vrijheidsmail december 
Graag vragen wij weer uw aandacht voor de Aktie Vrij-

heidsmail. 

Indien u op deze link https://www.amnesty.nl/kom-in-

actie/acties klikt (als dat niet lukt kunt u de link kopiëren 

en in uw browser/zoekmachine plakken) ziet u alle acties die Amnesty 

op dit moment voert. Onderaan de foto’s ziet u het land waar de ac-

tie op gericht is en daaronder in een gele balk wat voor soort actie 

het betreft, een petitie, mail of brief. De mailacties herkent u aan 

@ stuur een mail!. Als u een actie opent ziet u links een toelichting 

over de betreffende actie. Rechts hoeft u alleen uw naam, e-

mailadres en woonplaats in te vullen en vervolgens op <verstuur mijn 

e-mail> te klikken. Doet u ook mee? 

 

 
 

https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
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Aanmelden Kerstdiensten  
 
Kerstnachtdienst 24 december 21.30 uur.  
Deze dienst zal gehouden worden zonder gemeenteleden.  
U wordt van harte uitgenodigd de dienst mee te vieren via kerkdienst 
gemist: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1090-Paaskerk-
Amstelveen 
 
Kerstochtend 25 december 9.30 uur.  
Deze dienst is bedoeld voor oud en jong. Bekende kerstliederen zul-
len ten gehore worden gebracht, het kerstevangelie zal gelezen wor-
den en er zal een overdenking zijn.  
 
Kerstochtend 25 december 11.30 uur.  
Deze dienst is vooral bedoeld voor gezinnen met kinderen van alle 
leeftijden. Natuurlijk wordt ook hier het kerstverhaal verteld.    
 
Voor de twee diensten op kerstochtend is aanmelden noodzakelijk, 
wij vragen u bij het aanmelden een keuze te maken tussen deze 
twee diensten.   
 
Wij vragen u bij de opgave duidelijk te vermelden voor welke dienst u 
zich aan wilt melden en met hoeveel mensen u aanwezig wilt zijn. De 
uiterste datum waarop u zich voor één van deze diensten aan kunt 
melden is woensdag 22 december  20.00 uur. 
 
Mochten er teveel aanmeldingen zijn voor deze diensten, zal het lot 
beslissen of u de door u gewenste dienst bij kunt wonen. Dit zullen 
wij u per mail uiterlijk donderdag 24 december laten weten. 
 
 
 
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1090-Paaskerk-Amstelveen
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1090-Paaskerk-Amstelveen
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U kunt zich op de volgende manieren aanmelden: 
-via mailadres: aanmelden@Paaskerk-Amstelveen.nl tot woensdag 
avond 22 december 20.00 uur.  
- via de telefoon op de maandagen 6,13 en 20 december tussen 9.00 
en 14.00 uur. Tel. nr. 06 - 824 09 128 . 
 
 

Toelichting op de 1e collecte 
 
Wijkdoel 
De wijkdoelcollecte is bestemd voor COVAX, een organisatie die on-
der meer samenwerkt met UNICEF en de Wereldgezondheidsorgani-
satie (WHO), en die ten doel heeft ook de allerarmste en meest 
kwetsbare mensen toegang te bieden tot een COVID-19 vaccin en zo 
een einde te maken aan de coronapandemie. Het doel is om tegen 
eind 2021 twee miljard dosissen van het vaccin beschikbaar te stellen 
aan alle landen wereldwijd, ongeacht hun eigen welvaart.  
  
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 
33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, 
o.v.v. wijkdoel Paaskerk 
 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 
1e collecte. 
 
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk 
voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-
app/ 

 
 
 
 

mailto:aanmelden@Paaskerk-Amstelveen.nl
https://tikkie.me/pay/PGAB/cbEQZsAKi6c528Xo2ZFDjT
https://tikkie.me/pay/PGAB/cbEQZsAKi6c528Xo2ZFDjT
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Toelichting op de 2e collecte 

Jong Protestant: Jongeren doorleven het verhaal van Kerst 
Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren, verdeeld over  
zo'n zeshonderd plaatselijke groepen, mee aan de KerstChallenge, 
een spel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protes-
tantse Kerk. In de KerstChallenge kruipen de jongeren in de huid van  
bijvoorbeeld de wijzen uit het Oosten of de herders. Zo  
ervaren ze het bijzondere kerstverhaal van binnenuit en ontdekken ze 
waarom God zich verbonden heeft met  
kwetsbare mensen en dat Hij voor ons een leven van vrede mogelijk 
maakt. 
 
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 
65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. 
KerstChallenge. 
 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 

2e collecte 

 
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk 
voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-
app/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tikkie.me/pay/PGAB/3nmNEM8YAM7xUdRphoBFJH
https://tikkie.me/pay/PGAB/3nmNEM8YAM7xUdRphoBFJH
https://pga-b.nl/home/givt-app/
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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Eerste collecte   Tweede collecte 
     

   
          
 
 
Agenda Kerkdiensten 
19 december 10.00 ds. Barbara de Groot 
24 december 16.30 Kinderkerstfeest en 
 21.30 Kerstnachtdienst 
25 december 9.30 Kerstdienst 
 11.30 Kerstdienst 
26 december 10.00 ds. Arianne Geudeke 
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